
  

 

 

 

 (COURSE PLANطرح دٍرُ  )

 

 
 

 
 مقذمو:

 
 عناًين كلي اين درس شامل مٌارد زير مي باشذ :

 

 اىذاف دانشی 

 ىذف كلي 

 
 مفاىیم ً مذليای اپیذمیٌلٌژیشناخت 

 

  اىذاف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دامنه اپیدمیولوشی، شدت بیماری و مدلهای بیماری را بداند 

 

 
 ىذف كلي 

 
 سالمت ً بیماریمرتبط با شناخت انذازه ىای 

 

  اىذاف اختصاصي 

 کارشناسی علوم تغذیهمقطع و رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگزوه آموسشی:                                  بهداشت اوسدانشکده :

 2 :  تعداد ٍاحد اپیدهیَلَشیاصَل  :  ًبم درس

 ًظری ًَع ٍاحد :

 8-01 ضٌبِرٍز ٍ سبعت برگساری کالس:   ًدارد پیص ًیبز:

 داًطکدُ بهداضت اٍز هکبى برگساری:

 دکتر ههکبهِ عبضَرپَرهسئَل برًبهِ :  

 خبًن دکتر عبضَرپَر الفبب(: هدرسیي) بِ ترتیب حرٍف

 دکتر ههکبهِ عبضَرپَرتهیِ ٍ تٌظین : 

 88 بهوي ببزًگری: تدٍیي/ تبریخ

 داًطکدُ علَم پسضکی ٍ خدهبت بهداضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحد برًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 



 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ریسک، شانس و میسان را بشناسد 

 خطر نسبی و مطلق را توضیح دهد 

  کندتفاوت و کاربرد هر یک از آنها را درک 

 
 ىذف كلي 

 
 انٌاع مختلف مطالعات اپیذمیٌلٌژيکشناسايی 

  اىذاف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مطالعات مقطعی، نقاط قوت و محدودیتهای آن را توضیح دهد 

 مطالعات اکولوشیک، نقاط قوت و محدودیتهای آن را توضیح دهد 

  آن را توضیح دهدمطالعات موردشاهدی، نقاط قوت و محدودیتهای 

 مطالعات همگروهی، نقاط قوت و محدودیتهای آن را توضیح دهد 

 مطالعات مداخله ای، نقاط قوت و محدودیتهای آن را توضیح دهد 

 
 ىذف كلي 

 
 شناسايی انٌاع خطاىا در مطالعات اپیذمیٌلٌژيک

 

  اىذاف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  خطای تصادفی و سیستماتیک و تورش را شرح دهد 

 موارد بروز آنها در مطالعات را شناسایی کند 

 

 شرايط اجراء
 
  امكانات آمٌزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروشکتور ،اسالید پروشکتور 

 
   آمٌزش دىنذه 

   :ِدکتر هْکاهِ عاشَرپَراسبتیدهربَط 

 

  منابع اصلي درسي: 
  علوم بهداشتی: تالیف پروانه خراسانی، منیژه اسکندریاپیدمیولوژی جامع در 

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران: دکتر فریدون عزیزی 

 

  ارزشيابي 

 

 ًحَُ ارزضیببی         

 حضَر فعال ٍ هَثر در کالس 

 بحث گرٍّی 

 آزهَى هیاى ترم 

 آزهَى پایاى ترم 

 پرٍشُ داًشجَیی 

 



  نحٌه محاسبو نمره كل 

  ًورُ 1هٌظن در کالس: فعال ٍ حضَر 

  :ًورُ 5آزهَى هیاى ترم 

  :ًورُ 11آزهَى پایاى ترم 

  :ًورُ 4پرٍشُ داًشجَیاى 

 

 مقررات 

                                11حذاقل ًورُ قبَلی: 

 دفعات هجاز غیبت در کالس: بر اساس قَاًیي آهَزشی تعذاد 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 اپیدمیولوژياصول  درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

11/11/98 11-8 

 

 

تاریخچِ ٍ تعاریف علن 

 اپیذهیَلَشی
دکتررر هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، تختِ 

ٍیذئَ سفیذ، 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

19/11/98 11-8 

 

 

اًرررررَال هتالعرررررات  

 اپیذهیَلَشیک
دکتررر هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

ًرم پرٍشکتَر، 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

16/11/98 11-8 

 

اًرررررَال هتالعرررررات  

 -اپیررررررررذهیَلَشیک

 هتالعات هقتعی

 

دکتررر هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

ًرم پرٍشکتَر، 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

3/11/98 11-8 

 

اًرررررَال هتالعرررررات  

 -اپیررررررررذهیَلَشیکی

 هتالعِ هَرد شاّذی
دکتررر هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

11/11/98 11-8 

 
 

اًرررررَال هتالعرررررات  

 -اپیررررررررذهیَلَشیکی

 هتالعِ ّن گرٍّی

دکتررر هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، تختِ 

ٍیذئَ سفیذ، 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

17/11/98 11-8 

 

اًرررررَال هتالعرررررات  

رٍش  -اپیررذهیَلَشیکی

 تجربی

دکتررر هْکاهررِ  

 عاشَرپَر
 هجازی

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 



 ترم

14/11/98 11-8 

 

اًرررررَال هتالعرررررات  

 -اپیررررررررذهیَلَشیکی

 کارآزهاییْای بالیٌی
دکتررر هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

هیاى آزهَى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

16/1/99 11-8 

 

اًرررررَال هتالعرررررات  

 -اپیررررررررذهیَلَشیکی

 هتالعِ اکَلَشیک
دکتررر هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

هیاى آزهَى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

13/1/99 11-8 

 

 
 

دکتررر هْکاهررِ   رٍشْای اًتخاب ًوًَِ

 عاشَرپَر
 هجازی

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

6/1/99 11-8 

 

 

رٍشْای هعوَل آهاری 

در تجسیرررِ ٍ تحلیرررل 

 دادُ ّا

دکتررر هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، ًرم افسار 

پاٍرپَیٌت، آهَزش 

 بِ شیَُ هجازی

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

13/1/99 11-8 

 

 

اداهِ رٍشْای هعورَل  

آهررراری در تجسیرررِ ٍ  

 تحلیل دادُ ّا

دکتررر هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، ًرم افسار 

پاٍرپَیٌت، آهَزش 

 بِ شیَُ هجازی

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

11/1/99  
  آزهَى هیاى ترم

 
   

17/1/99 11-8 

 

 

 یریاًذازُ گ یشاخصْا

 ْایواریابتال بِ ب

دکتررر هْکاهررِ  

 عاشَرپَر
 هجازی

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 



 ترم

3/3/99 11-8 

 

 

اًرررررَال ختاّرررررا در 

 هتالعات اپیذهیَلَشیک
دکتررر هْکاهررِ  

 عاشَرپَر
 هجازی

کاهپیَتر، تختِ 

 سفیذ، ٍیذئَ

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

11/3/99 11-8 

شاخصْای اًذازُ گیری 

هرگ ٍ هیر ٍ شذت 

 بیواریْا

دکتررر هْکاهررِ  

 عاشَرپَر
 هجازی

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

آزهَى پایاى 

 ترم

17/3/99 11-8 

 

 

 -ارائِ پرٍشُ داًشجَیاى

 بررسی اپیذهی ّا
دکتررر هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ از 

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر ٍ ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتر، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 افسار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آزهَى هیاى 

 ترم

پایاى  آزهَى

 ترم

  
 آزهَى پایاى ترم

 
    

 

 

 

 


